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De tussenbeide is een informatieblad bedoeld voor ouders/verzorgers om op de 

hoogte te blijven van de gang van zaken op school.  

Een uitgave van: 
Basisschool Meerdijk 

Frans Halslaan 17 
5143 GJ Waalwijk 

0416-563963 
Email: info@meerdijk.nl 
Website: www.meerdijk.nl 

 

 

Kalender 

5 juni Tweede Pinkerstdag. Alle kinderen vrij.  

7 t/m 10 juni Avondvierdaagse 

20, 21, 22 juni Pre-advies groep 7 

28 juni  Rapport groep 1 t/m groep 7 

28- 29 juni Meerdijk-Kunstzinnig 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Avondvierdaagse 
De 54 editie van de Jeugdavondvierdaagse zal worden gehouden van: 

7 t/m 10 juni 2017 

 
De inschrijvingen via www.inschrijven.nl zijn allemaal verwerkt.  
Indien u te laat bent geweest met inschrijven dan kunt u uw kind alsnog 

inschrijven op woensdag 7 juni vanaf 16.00 uur op het terrein van W.S.C. De 
kosten hiervoor bedragen dan €. 4,00 per kind. 

 
Telefonisch zijn wij van 31 mei tot 6 juni 2017 (van 18.00 uur tot 20.00 uur) 
bereikbaar op nummer 06-19514237.  

Tijdens de wandeldagen zijn wij van 16.00 uur tot 21.00 uur telefonisch 
bereikbaar. 

Als u vragen heeft over de inschrijving dan kunt via de e-mail 
( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) contact met ons opnemen.  
E-mail wordt z.s.m. beantwoord.  

 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk 
het bestuur 
e-mail: info@avondvierdaagsewaalwijk.org 
 

Wij wensen alle kinderen van onze school die meelopen, heel veel succes! 

 

Afspraken onder schooltijd?  
Steeds vaker krijgen de leraren van ouder(s)/verzorger(s) een mededeling of 
verzoek om onder schooltijd naar een huisarts, een orthodontist, tandarts, 

therapeut et cetera te gaan. Wij doen een dringende oproep aan u om de 
afspraken zoveel mogelijk buiten de lestijden te plannen.  

Bedankt voor uw medewerking.  

 

Bevordering zelfstandigheid 
Om de zelfstandigheid van onze kinderen te stimuleren willen wij u vragen om 

uw zoon/dochter vanaf groep 2 al zelfstandig de klas in te laten gaan. Dit gaat in 
de meeste gevallen al erg goed! Het is de bedoeling dat dit doorgezet wordt in 

groep 3, 4 etc. Voor gesprekjes met de leerkracht kunt u altijd na schooltijd even 
binnenlopen of een afspraak maken via de mail. 

 
 

Fietsen of wandelen  
Wij willen iedereen, die met de fiets naar school komt vragen met de fiets aan de 

hand het speelplein op te lopen of het speelplein te verlaten. Ook zien wij graag 
kind en ouder met de fiets aan de hand op de voetpaden voor de school komen 

en gaan. De veiligheid voor jong en oud moet gewaarborgd zijn. Een ongeluk zit 
in een klein hoekje. 

http://www.inschrijven.nl/
mailto:info@avondvierdaagsewaalwijk.org
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy56283%20=%20'info'%20+%20'@';%20addy56283%20=%20addy56283%20+%20'avondvierdaagsewaalwijk'%20+%20'.'%20+%20'org';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy56283%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3e'%20);%20document.write(%20addy56283%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eThis%20e-mail%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy56283%20=%20'info'%20+%20'@';%20addy56283%20=%20addy56283%20+%20'avondvierdaagsewaalwijk'%20+%20'.'%20+%20'org';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy56283%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3e'%20);%20document.write(%20addy56283%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eThis%20e-mail%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
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Voor schooltijden spelen in het park  

Het komt regelmatig voor dat er kinderen van onze school voor schooltijd in het 
park spelen. Om half 9 starten de lessen, dus is het de bedoeling dat alle 
kinderen om 5 voor half 9 naar binnen komen, zodat zij voldoende tijd hebben 
om jassen, tassen op te bergen en de dag in alle rust kunnen beginnen. Naast 

het op tijd starten van de lessen, maken wij ons zorgen over de mogelijkheid dat 
er letsel wordt opgelopen tijdens het spelen in het park. Vanaf 8.20 uur 

ontvangen de leerkrachten de kinderen in de klas en er is geen surveillance in 
het park. De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, die 
buiten de poorten spelen. Wij willen dit graag delen met u.  

 

Hoe werkt dat met overblijven?  

Kinderen die overblijven, verblijven op de speelplaats of o.l.v. de overblijfkracht 
in het park. Tijdens de wisseling van overblijfsurveillance naar schoolsurveillance 
neemt de overblijfouder de kinderen om 12.45 uur vanuit het park mee naar de 
speelplaats. De parkpoort gaat op slot en de hoofdpoort gaat open. Kinderen 

komen de speelplaats op en verlaten de speelplaats niet om nog even in het park 
te gaan spelen.  

 

Dan hebben we geconstateerd dat er een paar kinderen zijn, die (in overleg met 
hun ouders/verzorgers) lunchen (picknicken) in het park of in de omgeving van 

de school en niet bij de overblijvers horen. Zij kunnen helaas geen gebruikmaken 
van de faciliteiten van de school zoals 

EHBOverzorging, toiletten, helpende hand 
van overblijfkrachten.  

 

We hopen dat alle leerlingen, zowel ’s 
morgens als ’s middags op tijd op de 

speelplaats zijn en dat de veiligheid voor 
iedereen gewaarborgd is. 

 

 
Eindtoets 

In de laatste Tussenbeide berichtten we u over de eindtoets CITO die in april 
afgenomen is bij de leerlingen van groep 8. Inmiddels zijn de scores bekend en 
zijn de meeste leerlingen tevreden met hun prestatie. Bij enkelen viel het tegen, 
bij enkelen was het positief verrassend. Over het algemeen geldt dat de 

advisering, gebaseerd op de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, zeer 
passend is gebleken. Ook de scholen van Voortgezet Onderwijs vinden dat de 

verwijzing door basisschool Meerdijk zeer onderbouwd is en aansluit bij het 
niveau. Soms is er sprake van ‘opstroom’ wat betekent dat de leerling succesvol 
is en meer kan laten zien. ‘Afstroom’ is bij ons niet bekend en dat betekent dat 

de leerling in het voortgezet onderwijs mag en kan groeien op basis van 
succeservaringen en de leerling op de goede plek terecht is gekomen. 

 

Afscheid 

De leerlingen van groep 8 bereiden zich voor op het afscheid van de 
basisschoolperiode. 
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Naast het verwerken van de leerstof die doorloopt tot einde schooljaar, werken 
de leerlingen en hun ouders  aan de musical. Elke week wordt meer zichtbaar 
waar de musical over gaat door middel van posters en raamschilderingen. In de 

laatste week zullen de 29 leerlingen schitteren in hun eigen interpretatie van de 
gekozen musical. 

 

Meneer Paul 

Tijdens het plaatsen van bovenstaande tekst, kwam tegelijkertijd het bericht dat 
meneer Paul wegens gezondheidsklachten de lesgevende taken niet meer kan 

uitvoeren. Hij zal vervangen worden vanaf week 22 tot en met de laatste 
schoolweek. Dit is niet wat meneer Paul en collega’s zich hadden voorgesteld in 
de laatste periode van 8 weken. Wij zullen er alles aan doen om de leerlingen 

van groep 8 te begeleiden naar het afscheid van de basisschoolperiode. 

Wij wensen meneer Paul veel beterschap en hopen met elkaar het schooljaar 
goed af te sluiten. 

De ouder(s), verzorger(s) van groep 8 leerlingen zijn ingelicht middels aparte 
mailing. 

 

Instoom 

Meerdijk ontvangt kinderen vanuit  Kaatsheuvel, Sprang Capelle, Waspik, 
Drunen, Drongelen en verschillende wijken in Waalwijk. 

Wij hebben geen regionale functie, maar zijn trots op het onderwijsaanbod en 
expertise die wij kunnen bieden. “Alle kinderen tellen mee’. Door hoogstaande 
interne begeleiding en leerlingenzorg bieden we op dit moment aan 220 

leerlingen ‘onderwijs op maat’. We ontvangen de komende weken nog een 
vijftiental leerlingen en heten hen van harte welkom. 

 

Groei 

De school is gebouwd voor 200 leerlingen. De groei zou kunnen leiden tot 
uitbouwen van twee lokalen zodat de school 225-250 leerlingen kan bedienen.  

Maar dat is toekomstmuziek. Voorlopig zijn we een school met 8 groepen waarin 
dertig tot twee en dertig leerlingen, afhankelijk van de zorgvraag in de groep een 

plekje hebben. 

 

BSO en voorschoolse opvang 

Steeds meer leerlingen maken gebruik van de voorschoolse opvang n naschoolse 
opvang. 

MIKZ is niet meer weg te denken uit onze school en de buitenschoolse opvang is 
van toegevoegde waarde. 

Ontdekken, onderzoeken, experimenteren bij Marieke, Maaike en Dilara 

is een feest voor elk kind. 

 

Vernieuwing Toiletgroepen 

Ja, het gaat gebeuren. 

De toiletgroepen van groep 3-4, 5-6 en 7-8 worden in de zomervakantie 

‘gerenoveerd’. Ook een rolstoeltoegankelijke toilet wordt een feit. 

Wij zijn blij met deze aanpassingen, want de huidige toiletgroepen zijn verouderd 
en verdienen een opknapbeurt. 

 



[Geef tekst op] 
 

24 mei 2017 
Jaargang 12, nummer 9 
Schooljaar 2016-2017 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Cultuureducatie 

Meerdijk is deelnemer aan Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Het programma cultuurloper heeft geleid tot een ontwerpcyclus van cultuurlessen  

in samenwerking met kunstvakdocenten. 

Eind juni vind er een driedaagse plaats waarin de kinderen aan de slag gaan met  

Kunst en Cultuur. 

Zoals u weet werken we al maanden in het kader van ‘Schoenlappersland’, 
Waalwijk leer en schoenen. Sinterklaas, Carnaval stonden al in teken van de 

schoen. Verschillende gastlessen hebben meer zicht gegeven op de ‘Langstraat 
en de schoenenindustrie’. Tijdens de Meerdijk-Kunstzinnig-dagen zal er ruim 
aandacht zijn voor de trots van Brabant. 

 

Zomerlezen 
Lezen in de vakantie is leuk én slim 
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 
tot 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de 

zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal met de 
VakantieBieb. De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is te 

downloaden op tablet of mobiel. 

 
Het zomercadeautje van de Bibliotheek                       
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb vind 

je meer dan 60 leuke e-books voor het hele gezin. De 
VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier 

de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit 31 
augustus 2017.  
Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. 
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Lees verder… 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Inloophuis TOON is gesloten op:  

Hemelvaartsdag 25 mei Tweede Pinksterdag 5 juni  
 
Kinderactiviteit op woensdag 14 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

Woensdagmiddag 14 juni organiseren wij een kinderactiviteit. Deze keer hebben 
we gekozen voor een buitenactiviteit. We gaan in de tuin van het Inloophuis op 

zoek naar allerlei natuurlijke materialen. Denk daarbij aan takken, veertjes en 
blaadjes. Met deze materialen gaan we samen een “dromenvanger” maken. De 
dromenvanger is afkomstig uit de Indianencultuur. Indianen geloven dat het zelf 

maken van een dromenvanger boven je bed boze dromen tegenhoudt. Tijdens de 
nacht worden de nare dromen gevangen in het web. In de morgen glijden die 

boze dromen eraf en drogen op in de ochtendzon. Wellicht heb je zelf nog 
schelpen, veren of steentjes ergens in een verzameldoos liggen. Dat maakt de 
dromenvanger natuurlijk nog meer bijzonder! Je hoeft zeker niet alleen te 

komen, je mag je ouder(s), opa en oma of vriendjes of vriendinnetjes 
meenemen. Graag wel even aanmelden in het inloophuis, per mail info@thhw.nl 

of telefonisch 0416- 652734. Bij aanmelding s.v.p. je leeftijd doorgeven.  
 
Website, Facebook en Twitter  

Nog meer informatie over Inloophuis TOON vindt u op onze website: 
www.inloophuistoon.nl. 

 
De kinderparaplu  
De kinderparaplu is een bijeenkomst voor kinderen van de basisschool die met 

kanker te maken hebben. Dit kan als bijvoorbeeld een van de ouders of 
grootouders kanker heeft of een vriendje of iemand op school. Het is op een 

woensdagmiddag en de kinderen kunnen samen iets leuks doen en samen praten 
onder begeleiding van een gastvrouw. Je moet je wel van tevoren aanmelden bij 

Inloophuis TOON. Je mag altijd iemand meebrengen je hoeft niet alleen te 
komen.  

http://www.inloophuistoon.nl/
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Nieuws van Kunstencentrum Waalwijk 

Een nieuw fenomeen in het Kunstencentrum: een sportclinic Dans! In 

samenwerking met de Buurtsportcoaches is er op woensdag 7 juni een dansclinic 

in het Kunstencentrum. 

64 kinderen van de Teresiaschool en de Juliana van Stolbergschool komen 

kennismaken met hiphop lessen door docent Vijay Girdhari, een leuke en 

energieke dansvorm die niet alleen meisjes maar zeker ook jongens aanspreekt.  

Ook op de website Waalwijk Sportief is nu ook het Kunstencentrum te vinden, 

met alle informatie over proeflessen en activiteiten op het gebied van dans en 

beweging. 

 

Jeugdcultuurfonds nu ook in Waalwijk 

Dansen met vrienden, samen muziek maken of toneel spelen. Ook kinderen uit 

gezinnen in Waalwijk met een krappe portemonnee kunnen dit nu doen. Want 

Waalwijk sluit zich aan bij het Jeugdcultuurfonds Brabant met een bijdrage van 

€15.000. De Rabobank Foundation ondersteunt de samenwerking met een gift 

van €5.000. 

Plezier 

Cultuurwethouder Hans Brekelmans vindt het heel belangrijk dat alle kinderen in 

Waalwijk nu lid kunnen worden van de harmonie of de toneelvereniging en 
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lessen kunnen volgen bij het kunstencentrum. “Daar beleven kinderen zo 

ontzettend veel plezier aan. En het is goed is voor ze. Ze krijgen er nieuwe 

vrienden door en leren beter op school. Daarom moet iedereen mee kunnen 

doen. Doordat Waalwijk nu meedoet aan het Jeugdcultuurfonds Brabant kan 

dat.” 

 

De effecten van kunst 

Annelies Visser, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Brabant: “Kunst is goed en 

leuk om te doen. Het ontwikkelen van de eigen creativiteit en het laten horen en 

zien wie je bent, hebben grote effecten op kinderen: op hun zelfvertrouwen, op 

het concentratievermogen. Het vergroot de sociale vaardigheden en vergroot de 

kansen om later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Deze effecten zijn 

juist zo belangrijk voor kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn 

groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen. Een kind dat danst, tekent of zingt, 

is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten 

beter presteren.” 

Vergoeding aanvragen 

Ook in Waalwijk leven kinderen van 4 tot en met 17 jaar in gezinnen op of onder 

de armoedegrens, met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau. In 

deze gezinnen is vaak te weinig geld voor lessen of bijvoorbeeld instrumenten. 

Voor deze kinderen kan een aanvraag worden ingediend bij Zorgloket Waalwijk 

via zorgloket@waalwijk.nl. De contactpersoon voor het Jeugdcultuurfonds 

Brabant – Waalwijk is Francesco van Mierlo van Kunstencentrum 

Waalwijk, f.vanmierlo@kunstencentrumwaalwijk.nl. 

mailto:zorgloket@waalwijk.nl
mailto:f.vanmierlo@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Mad Science Zomerkampen 

 

Tijdens de Mad Science Zomerkampen beleven kids de wondere wereld van 
de wetenschap met het zonnetje in het gezicht. Een week lang lekker buiten 

spelen, nieuwe vrienden maken en onvergetelijke 'wauw'-momenten 
ervaren bij unieke experimenten en proefjes. 

 
Meer info via magazine.mad-science.nl/kamp2017 

 

 Voor kids van 7 t/m 11 jaar 

 15 juli t/m 27 augustus  

 Gave locaties in de regio 

 Dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur 

 Inclusief lunch 

 Professionele begeleiding 

 Experimentjes voor thuis 

 Vier dagen met elk een eigen thema 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 29 juni 2017 

http://mad-science.us11.list-manage1.com/track/click?u=babacb0746de0cffebe646cb9&id=2f5544c196&e=c0ca9ff725

